
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا  الشيخ :

شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال

(( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي  (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون ))

خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به 

(( يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم  يكم رقيبا ))واألرحام إن اهللا كان عل

  . أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ))

أما بعد ! فإن خري الكالم كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وشر األمور حمدثاا وكل 

  وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار وبعد : حمدثة بدعة

فكما كنا حتدثنا مرة أو أكثر من مرة أن من وسائل تلقي العلم هو أن يسأل كل فرد مبا يهمه مما يتعلق بالفقه 

وقوله صلى اهللا عليه  (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ))الذي يتعلق به هو شخصيا لقوله تعاىل : 

واآلن نتلقى بعض األسئلة  ( أال سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال )احلديث املعروف : وآله وسلم يف 

لنتوجه إىل اإلجابة عليها بقدر ما ييسر اهللا تبارك وتعاىل يل ويوفقين لإلجابة عليه واملستعان هو اهللا تبارك وتعاىل 

.  

   بداية كل حلقة عند بعض الناس من السنة ؟يسأل أحد اإلخوة فيقول : هل التعارف الذي جيري يف السائل :

فهذا الذي جرى عليه عرف بعض املتأخرين إمنا هو من  (( وما أنا من المتكلفين ))قال تعاىل :  الشيخ :

احملدثات يف الدين ال أصل له يف الشرع مطلقا إمنا هو تقليد غريب وهو أمر الئق م وليس الئقا بنا لفرق بني 

يتني حياة املسلمني وحياة الكافرين ؛ فإن املسلمني هلم لقاءات كثرية تتعدد يف كل يوم مخس احلياتني االجتماع

مرات يف بيوت اهللا واملساجد ، مث تتسع دائرة هذا اللقاء يف اجلوامع من املساجد اليت يشرع فيها اخلطبة ؛ وحني 

ن تقام صالة اجلمعة يف كل مسجد تصلى فيه أقول اليت يشرع فيها اخلطبة إمنا أعين وأشري إىل أنه ليس من السنة أ

الصلوات اخلمس إمنا يتجمع أفراد هذه املساجد يف املسجد اجلامع الذي يتسع ألكرب كمية ممكنة من املسلمني ، 

مث يتسع دائرة هذا اللقاء يف السنة مرتني يف العيد األضحى ويف عيد الفطر ، مث تتسع إىل ما ال اية وال شيء 

ي املسلمون من كل بالد الدنيا على صعيد واحد يف عرفات يف اجلمع األكرب ؛ كل هذه التجمعات بعده أن يلتق

اليت شرعت يف دين اإلسالم حلكم بالغة ال يعرف هلا أثرا أولئك الكفار ، ذلك ألم حرموا من نعمة اإلسالم ، 

ون بالنقص الذي يعيشونه ولذلك فهم دائما وأبدا يبتدعون اجتماعات واصطالحات وتعريفات ألم يشعر 

وحييونه دائما وأبدا ؛ فيأيت بعض املسلمني الذين أوال ال يهتمون خبطورة اإلحداث يف الدين وذلك ناتج من 



جهلهم بعظمة هذا الدين واغنائه للمسلمني عن كل هذه احملدثات اليت يتلقاها بعض املسلمني من هؤالء 

نعا ولو أم عرفوا هذه التشريعات ومجعوها يف أذهام وتصوروا اجلاهلني بالشرع فيظنون أم بذلك حيسنون ص

عظمة فوائدها يف جمتمعام ألغناهم ذلك عن كل ما قد يستحسنه أحدهم مما يبتدعه أولئك الفقهاء يف التشريع 

؛ فليس ملثل هذا التعارف يف اإلسالم أثر مطلقا ، نعم هناك تعارف خاص ومصغر جدا وعملي بينما التعارف 

الذي جيري ونتحدث عنه آنفا بأنه غري مشروع يف كثري من األحيان إن كان ممكنا ففيه التكلف ظاهر جدا ويف 

أحيان أخرى كمثل هذا اتمع املبارك اآلن يكاد أن يكون التعارف فيه أمرا مستحيال ؛ فهناك تعارف خاص  

خيربه بأنه حيبه هللا تبارك وتعاىل ؛ وباملقابل كما قلت آنفا وهو أن املسلم إذا أحب رجال مسلما فيسن يف حقه أن 

وهناك روايات معروفة يف   " أحبك اهللا الذي أحببتين له "يستحب هلذا احملبوب يف اهللا أن خياطب حبيبه بقوله 

كتب السنة ال حيضرين اآلن مرتبة ثبوا ولكنها تنص على أنه ينبغي لكل من هذين املتحابني يف اهللا أن يتعارفا 

ما أيضا فإن ذلك مما يساعد أحدمها على اآلخر أن يهتم بشئون بعضهما البعض ، هذا النوع من التعارف بإمسيه

هو الذي ثبت يف السنة ؛ أما أن يتعارفوا يف حلقة أنا الفقري إىل اهللا أو حنو ذلك من العبارات أو فالن ابن فالن 

ظة ابن عباس فيلتقط هذه األمساء كما يلتقط وهات بقى أن يكون كل واحد من هؤالء اجلالسني يكون عنده حاف

املغناطيس احلديد ، ومن هنا يظهر أن هذا األمر باإلضافة إىل ما ذكرنا آنفا أنه ليس له أصل يف الدين ، ففيه 

  تكلف ظاهر مبني ، نعم .

  الشيخ على هذا السؤال بارك اهللا فيك ! ...تعليق  السائل :

  تفضل . الشيخ :

يكون هناك أخالط من الناس مجعتهم جلسة واحدة هكذا وأحب كما قلت بعضهم أن يسأل رمبا  ... السائل :

  عن بعض الزمالء لديه فسأله أو عرف بنفسه

  نعم الشيخ :

(( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وما أرى يف ذلك بأس إذا أخذنا بعموم اآليات :  السائل :

  ىل آخر اآليات ا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ))

  نعم الشيخ :

فلو كان هناك جلسة خاصة فقط للتعارف كما عليه الكفار يعقدون ندوات أو يعقدون حفالت معينة  السائل :

  فقط للتعارف ليس إال ، رمبا يصدق عليه ما تفضلت 

  ورمبا أيضا ؟ الشيخ :



  نعم ، بل هو األكيد إن شاء اهللا . السائل :

  . - خ رمحه اهللايضحك الشي - طيب   الشيخ :

أما يف جلسة هكذا رمبا يكون يل قريب هنا بني هؤالء الناس ولكن جمرد ما عرفت عن نفسي قد يكون  السائل :

  هذا القريب يعين كان أوىل به أن يسأل عين أو أن يتحدث معي حول أهلي أو كذا وكذا

  نعم الشيخ :

غري حديث ما سبق أو من غري سلوكيات أنا  أما إذا أحببته كيف يكون احلب من جلسة واحدة من السائل :

  يب ؟ ...مارستها أمامه حىت حيبين مثال أو حىت 

أظن أنك هدمت ما بنيت يف آخر كلمة ، معليش ال بأس وجزاك اهللا خريا وذلك ألنك فتحت أمامي  الشيخ :

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  حبثا مهما وحنن افتتحنا هذا اجلمع املبارك إن شاء اهللا خبطبة احلاجة اليت كان رسول

إن مما يتعلق  " كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار "يقدمها بني يدي كل مجلة وكلمة وفيها 

ذه الكلية تفصيل ما كنت أرى من املناسب أن ندخل فيه حىت نفسح اال لتوجيه األسئلة األخرى ولإلجابة 

لو موجزة بناء على ما مسعت من الكالم املفيد إن شاء اهللا ، فأقول أوال إن كان عليها ، ولكن البد من كلمة و 

وكان هذا النص  لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم )) ...(( هناك نص عام كما أشرت إليه أنت يف القرآن : 

؟ واين تسكن ؟ إىل  يفيد أن املقصود بالتعارف فيه إمنا هو ما امسك ؟ ما اسم أبيك ؟ وما مهنتك ؟ وما كذا

آخره ؛ حينئذ نقول كما قلت نقول بقولك أنه جيوز مثل هذا التعارف ؛ ولكن نشرتط فيه شرطا أساسيا يف كل 

جزئية ميكن أن تدخل يف نص عام ، ذلك الشرط هو عدم االلتزام ، عدم االلتزام خشية أن تصبح سنة مضطردة 

نيب صلى اهللا عليه وسلم من حيث أا طبقت عمليا أو مل يطبق مستمرة نعتقد جازمني أن القرآن الكرمي وسنة ال

تنقسم إىل قسمني ، القسم األول ما كان من نصوص الكتاب والسنة مما ينبغي أن يتقرب به إىل اهللا تبارك وتعاىل 

ق وأن يتعبد به تعبدا داخال يف حكم من األحكام املعروفة من املندوب إىل الفرض ، الشك أن مثل ذلك قد طب

إىل آخر  )) ...(( اليوم أكملت لكم دينكم يف العهد األول األنور حيث أنزل اهللا عزوجل قوله تبارك وتعاىل : 

اآلية  ، وفهم منها السلف الصاحل أنه ال ميكن الزيادة على ما كان عليه األمر يف عهد النبوة والرسالة مما يتعلق 

ك إمام دار اهلجرة تلك الكلمة اليت تستحق كما كان يقال ذا القسم األول من أجل ذلك جاء عن اإلمام مال

" من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة قدميا أن تكتب مباء الذهب ألمهيتها وبالغ حكمتها ، يقول رمحه اهللا 

كم (( اليوم أكملت لكم دينفقد زعم أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم خان الرسالة اقرأوا قول اهللا تبارك وتعاىل : 

فما مل يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا ، وال يصلح  وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا ))



هذا هو القسم األول ، فال أستطيع وال غريي يستطيع سواء كان أعلى منا  آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا "

شرعية اليت ذكرا آنفا ، ال يستطيع أحد أن يتصور علما وفهما أو دوننا ال يستطيع أحد يفهم هذه احلقيقة ال

ألن السلف فاتتهم جزئية واحدة من هذه العبادات اليت تشملها هذه اآلية الكرمية وغريها من نصوص شرعية 

معروفة ؛ أما القسم الثاين فهو الذي نتصور أنه خاضع للظروف وللمالبسات فيجد املسلم هناك نصا عاما 

ه ، فنقول إنه جيوز ، ومن هذا القبيل املثال الذي ذكرته ؛ لكن احلقيقة أن هذا املثال وقد يساعده على العمل ب

أي  (( لتعارفوا ))استدللت له باآلية فاآلية حقيقة حتتاج إىل دراسة إىل ما قاله علماء التفسري يف قوله تعاىل : 

أقول ليس الفقيه حباجة إىل مثل هذا هل من هذا التعارف ذلك املثال الذي أنت مثلت به ؟ أما أنا شخصيا ف

االستدالل إذا كان النص القرآين بعد فهمه على ضوء علماء التفسري وما قالوه فيه لسنا حباجة إىل أن ننزع إىل 

مثل هذا النص أو أن نستدل به ؛ ألن املبادئ العامة يف الشريعة واليت منها اختذت القاعدة املعروفة عند العلماء 

سلة تفسح لنا جماال واسعا لتسليك مثل هذه اجلزئية بالشرط السابق ذكره أن ال يتخذ ذلك سنة باملصاحل املر 

  مستمرة ؛ هذا جوايب على ما قلت .

  بارك اهللا فيك السائل :

  وفيك بارك الشيخ :

لو ذهبت أنا لزيارة أحد اإلخوة ووجدت عنده أخوان أو ثالثة أو أكثر وطلبت أن نتعارف منهم هل  السائل :

  أعترب أنا مبتدعا ؟

  مسعت اجلواب . الشيخ :

( الذهب بالذهب والفضة بالفضة جاء يف السنة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف السنة املطهرة :  السائل :

اىل آخر احلديث وذكر أصنافا ستة ، فقد شاع يف هذه األيام بيع التمر والرب والشعري وامللح دينا ، هذا شاع   )

ل هذا يدخل يف الربا أم أن هناك ترخيصا ؟ كذلك الشق الثاين من السؤال هل الربا مقصور على هذه كثريا ؛ فه

  األصناف الستة فقط أم أنه يتعداها إىل غريها ؟ وجزاكم اهللا خريا .

طبعا اجلواب بإجياز ألين أخشى قبل أن نسمع انتقادا من غريي أنا أن ننتقد أنا والسائل حيث مل يكن  الشيخ :

  لسؤال مطروحا ، أكذلك ؟ا

  نعم . السائل :

ولكن جنيب إذن بإجياز ؛ ال يبدوا يل بالنسبة للسؤال األول أن هناك شيء من الربا ؛ ألننا نعلم أن النيب  الشيخ :

  صلى اهللا عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على آصع أو صيعان من متر .



 فمعلوم اختالف العلماء قدميا يف حديث الربويات الست ؛ فاجلمهور على أما اجلواب عن السؤال الثاين الشيخ :

أنه يلحق ا أشباهها خالفا البن حزم ومن جرى جمراه ممن اقتنع بالوقوف على ظاهر احلديث وعدم الزيادة 

ليل الذي بشيء على هذه األصناف الستة ؛ حنن ترجح لدينا ما ذهب إليه اجلمهور ال ألين مجهوري وإمنا ألن الد

( وكذلك رأيته يف صحيح البخاري ويف غريه ألزمين بأن أكون مع اجلمهور هاهنا ، أال وهو قوله عليه السالم : 

هذه اجلملة والذي ثبتت يف صحيح البخاري أشارت إشارة لطيفة يفقهها أهل العلم ، ومنهم  الكيل والوزن )

هو ما كان كيال أو وزنا ، وما مل يكن كذلك فليس من  استفدنا هذا الرأي وما ابتدعنا أن العلة يف الربويات

  الربويات يف شيء مهما تفاضلت صنف على صنف ؛ نعم .

  هل اجلماعات اإلسالمية القائمة تعد من الفرق ؟ السائل :

اجلواب على هذا السؤال كما قلنا وال نزال نقول دائما وأبدا ال ميكن أن نتصور فردا معصوما بعد رسو  الشيخ :

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وبالتايل ال ميكن أن نتصور مجاعة معصومة أيضا دون مجاعة أخرى ؛ ولذلك ل 

فإذا سئلنا مثل هذا السؤال فال نستطيع أن نقول إا من الفرق الضالة ، اجلماعة الفالنية هي من الفرق الضالة 

فكرا ، وثانيا تطبيقا للكتاب والسنة ؛ فإن كان تتبىن  أو ال ؟ إال إذا عرفنا منهجها ومسريا هل هي تلتزم أوال

ذلك فليست من الفرق الضالة ولو أا يف منطلقها ، قد حتيد قليال أو كثريا كأي فرد من أفراد املسلمني يعين حنن 

اآلن ننتمي واحلمد هللا إىل السلف الصاحل أي نفهم الكتاب و السنة على منهج السلف الصاحل نوجب على 

ا أن نكون كذلك فقد خنطئ وقد نصيب فيما ندعيه من االنتساب ولو يف بعض اجلزئيات ؛ أنا قلت قد أنفسن

ولكننا بالشك وبدون قد خنطئ يف تطبيق هذا املنهج قليال أو كثريا ، خيتلف هذا باختالف األفراد ؛ فإذا كان 

ذلك يكون ضمانا لنا يف أن ال  منهجنا على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصاحل ال شك يف أن

(( نكون فرقة من الفرق الضالة ؛ أما عملنا فهو عند اهللا عزوجل إما أن يغفر لنا وإما أن يؤاخذنا ؛ ولذلك نقول 

فإذن احلكم الفصل بني مجاعة وأخرى هو النظر إىل منهجها فمن كانت  ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))

ا على الكتاب والسنة وتلتزم ذلك سلوكا يف حدود االستطاعة فال جيوز أن يقال إا من هذه اجلماعات تعلن أ

من الفرق الضالة واخلارجة عن دائرة اإلسالم الصحيح ، وليس كذلك من الناحية العملية كما قلنا ألنه يقال يف 

فرد يساوي مجاعة ، وكل فرد من  اجلماعة ما يقال يف األفراد ؛ ألن اجلماعة إمنا هي مركبة من أفراد ، ففرد زائد

هؤالء األفراد بال شك قد يكون له خطأ أو أكثر من خطأ ، عفوا قد يكون له خطيئة أكثر من خطيئة ؛ لكن ال 

  جيوز أن يكون له خطأ فكري واعتقادي ، وإال فبذلك خيرج عن اجلماعة املسلمة حقا .

ب و السنة أن يكون ذلك بفهم السلف الصاحل رضوان اهللا أال يشرتط يا أستاذ يف قوهلم إننا على الكتا السائل :



  عليهم ؟

  كأنك تسأل عن شيء من باب التأكيد وإال أنا قلت آنفا مكررا وعلى منهج السلف الصاحل نعم .  الشيخ :

يقول بعضهم إننا نعيش يف هذه األيام يف عهد يشبه العهد املكي األول ؛ فما رأيكم يف هذا القول وما  السائل :

  ي نصيحتكم يف مثل ظل هذه الظروف إن صحت هذه املقولة ؟ه

نقول واحلمد هللا ال نعيش يف عهد يشبه العهد املكي بل حنن نعيش بعد أن أنزل اهللا تبارك وتعاىل تلك  الشيخ :

لكن مع  (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا ))اآليات الذهبية : 

شديد بعض الناس لبعدهم عن دينهم ولعدم اهتمامهم بتفقههم يف الدين يتومهون هذا الوهم الفاحش األسف ال

اخلاطئ فيقولون عهدنا يشبه العهد املكي أي العهد الذي مل تكن ـ ال أقول مل تكن الشريعة قد كملت بل مل 

ور وتان ، وأخشى ما أخشى أن يكن ـ نزل بعد إال أقل من القليل من األحكام الشرعية ؛ ولذلك هذا القول ز 

أن يكون املقصود من مثل هذه الكلمة التمهيد للتهاون بالقيام  " وراء األكمة ما وراءها "يكون كما يقال 

باألحكام أو بكثري من األحكام الشرعية من جهة ، أو عدم االهتمام بكثري مما هو مقرر يف اإلسالم من باب 

ي ، فال جيوز مثال البحث يف أمور يسموا بأا قشور أو بأا ليست جوهرية أننا حنن يف عهد يشبه العهد املك

  ؟ . " وهل يستقيم الظل والعود أعوج "أو ما شابه ذلك ؛ فما بين على فاسد فهو فاسد وكما قيل 

  ؟ هناك مثة مشاات بني العهد املكي والعهد الذي نعيشه ، ولكن ال جيعل هذا عني ذاك أليس كذلك السائل :

املشاات ليست يف التشريع ؛ أما يف بعض الوقائع بالنسبة لبعض الناس لكن هذا ما ينبين عليه شيء  الشيخ :

  إال االهتمام باإلصالح ، وهذا ما جيب أن يقوم به كل طائفة ، كل مجاعة تدعوا إىل اإلسالم .

  األشاعرة املعاصرين ؟ السؤال التايل يقول هل األشاعرة من أهل السنة وما موقفنا من السائل :

لست أشارك بعض األفاضل من العلماء قدميا وحديثا بأن نقول عن طائفة من الطوائف اإلسالمية أا  الشيخ :

ليست من أهل السنة بسبب احنرافها يف مسألة أو أخرى عما ندين اهللا تبارك وتعاىل به إذا كان هذا يقال كما 

عن اجلماعة أو اجلماعات اإلسالمية إذا كان منهجها هو التمسك قيل متاما جوابا عن السؤال السابق أي 

بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل ولكن اشتط م الفكر أو القلم يف بعض املسائل فخرجوا فيها عن 

  هذا املنهج الذي ارتضوه لدينهم ولعقيدم إذا كان كذلك ؛ فنحن نقول إم من أهل السنة ؛ أما من يعلن منهم

 " مذهب السلف أسلم ومذهب اخللف أعلم وأحكم "كما نسمع عن بعض األشاعرة املتأخرين من قوهلم 

  حينئذ نقول خرج عن دائرة أهل السنة 

  حاد السائل :



  حاد ؛ نعم . تفضل . الشيخ :

ل ما يقول أحد اإلخوة مسعنا أنه جيوز ملن ينتقض وضوؤه يف الصالة جيوز له أن يذهب ويتوضأ ويكم السائل :

  فاته بشرط أن ال يتكلم مع أحد ؛ فهل هذا صحيح ؟ .

  مسعنا يقولون . الشيخ :

  فلعله يقول يف بعض األشرطة ؟ السائل :

هذا كالم مبتدأ ما خربه ؟ عندك ما اخلرب ، الظاهر أن السائل يعين هل هذا صحيح ؟ أقول يف املسألة  الشيخ :

كم ال يعرف النكتة اليت تنبين على هذا اجلواب الذي نفتيه عن قوالن ؛ لكننا ال نقف عند ذلك وأظن أن مجهور 

نفسي أو سأنفيه عن نفسي ، يف املسألة قوالن ، هذا كالم اجلهال ألنه إذا كانت املسألة ال يتصور فيها إال قول 

يف غيابه واحد فاإلجابة فيها بأن فيها قولني هذا دليل على اجلهل ؛ كذاك املفيت الذي نصبه املفيت بديال عنه 

زعموا بأن أحد املفتيني قدميا عرض له سفر فأناب عنه أباه ، وأبوه يعلم أنه ال يصلح ليجلس يف جملس اإلفتاء 

فقال له يا أبت كيف هذا ؟ قال ما عليك ، أنا أعطيك نظام وقاعدة حىت تسلك حالك بينما أعود إليك ، قال 

ت ال حتشرحالك يف زمرة العلماء وإمنا قل يف املسألة ما هو ؟ قال كلما جاءك سائل يسألك عن أي مسألة فأن

قوالن ، كل ما جاءك سائل ؛ يا سيدي الشيخ كما قال هذا السائل رجل انتقض وضوؤه يف الصالة فهل بطلت 

صالته وإال يذهب ويتوضأ ويبين عليها ؟ ها ، اجلواب يف املسألة قوالن وانتهى األمر ؛ أنا طلقت زوجيت وقلت  

هل طلقت أم ال تزال يف عصميت ؟ يف املسألة قوالن ؛ بنيت زوجت نفسها بنفسها بغري إذن وليها كذا وكذا ، 

فهل نكاحها صحيح أم باطل ؟ يف املسألة قوالن ، وهكذا ؛ قال ألبيه جزاك اهللا خري وانطلق وجلس هو وبدأ 

نتبه أحد األذكياء أن هذا الرجل الناس يتوافدون عليه كالعادة ، واملفيت الوكيل ال حييد عن هذا اجلواب حىت ا

جاهل ملاذا يقول يف كل مسألة املسألة فيها قوالن ، فدس يف ذهن أحدهم قال اسأله قل له أيف اهللا شك ؟ قال 

الطلبة والشيخ  -له وهو ال يدري املدفوع قال له يا سيدي الشيخ ايف اهللا شك ؟ قال يف املسألة قوالن 

لكن احلقيقة هذه نكتة قد تكون خرافة لكنها متثل واقعا مؤملا وواقعا من ناس مث يتابع الشيخ فيقول  -يضحكون 

يظن مجاهري الناس بأم أهل علم وأهل فقه ، وهم الذين يسمون بتعريف أهل هذا الزمان بالدكاترة حيث يقررون 

ذين يفرتض فيهم مثل هذه األقوال بشيء من الفلسفة يف تدريسهم على الطالب يف اجلامعة يف كلية الشريعة ال

أم عما قريب سيتخرجون دكاترة حيث يقولون العامل الفالين قال كذا ، والعامل الفالين قال كذا ، وهذا حيتج 

بكذا ، وهذا حيتج بكذا وانتهى ، طيب ما الصواب يا سيدي الشيخ يا أستاذ يا دكتور ؟ فاألمر كما مسعتم يف 

هو الواقع يف بعض املسائل الذي ترجح لدي يف خصوص هذه املسألة  املسألة قوالن ورمبا يكون ثالثة أقوال كما



بالذات أن البناء هو األرجح أي من صلى من صالته ركعة أو أكثر مث انتقض وضوؤه فعليه أن جيدد وضوؤه وأن 

يبين على صالته وال يستأنفها ، ليس حجيت يف ذلك حديث صريح يف املوضوع ألن فيه ضعفا ، وإمنا حجيت يف 

( أن النبي صلى اهللا ك ما جاء يف سنن أيب داوود ومسند اإلمام أمحد بالسند الصحيح عن أيب بكرة الثقفي ذل

عليه وسلم كبر يوما لصالة الفجر ثم أشار إليهم أن مكانكم وذهب إلى بيته ثم جاء ورأسه يقطر ماء 

ذا قال ومعىن فصلى أي بىن على هكذا يقول أبو بكرة الثقفي أوال قال كرب مث أشار مث فصلى هك فصلى بهم )

ما مضى ومل يستأنف الصالة ، وإال لصرح وخباصة بعد أن قال يف األول بأنه كرب لقال يف املرة الثانية فكرب م 

وصلى ولكن شيئا من ذلك مل يكن ، فإذن هذا نص عملي من الرسول صلى اهللا عليه وسلم على أن املسلم 

مث وقع منه ما يفسدها أنه يبين بل ولو دخل فيها وهو ناس للطهارة فما  ليس فقط إذا دخل متطهرا يف الصالة

فاته من الصالة أعترب صحيحا ألن الرسول بىن على ذلك ؛ فمن باب أوىل أن يبين بقية صالته اليت جدد هلا 

  الطهارة على ما كان قد بين عليه يف طهارة ؛ هذا جواب السؤال السابق .

  ؟ ...ر بضاعة بسعر قدمي أن يزيد سعرها يف حالة ارتفاع األسعار جزاكم اهللا خريا هل حيق لتاجر ادخ السائل :

طبعا جيوز ؛ ألن التجارة ال تكون إال هكذا ؛ ولكن جيب أن نفرق بني مثل هذا االدخار حينما ترتفع  الشيخ :

الم يقول يف حترمي األسعار بسبب قلة البضائع ، وجيب أن نفرق بني هذا وبني االحتكار ، الرسول عليه الس

انتبهوا يف اللغة العربية خاطئ غري خمطئ ، اخلاطئ يعين مذنب ؛ أما  ( من احتكر فهو خاطئ )االحتكار  : 

( من احتكر فهو املخطئ فال يؤاخذ اإلنسان على خطئه إن كان صدر منه باجتهاد منه ؛ فقوله عليه السالم 

اهللا تبارك وتعاىل ؛ فما هو االحتكار ؟ حىت منيز بني هذا  أي مذنب أي يستحق املؤاخذة والعقوبة من خاطئ )

االحتكار احملرم وبني هذا التاجر الذي اشرتى بضاعة يف زمن الرخص ، زمن كثرة البضاعة يف األسواق ، وهذا 

نظام طبيعي يف االقتصاد أن البضاعة كلما كثر عرضها كلما قل مثنها والعكس بالعكس ، فالتاجر املاهر اخلريت 

هو الذي يتتبع الفرص ويشرتي البضاعة يف وقت الرخص ويدخرها إىل يوم ارتفاع سعر هذه البضاعة ، هذا ال 

شيء فيه ؛ أما االحتكار هو أن ينزل إىل السوق وجيمع من هذا املكان ومن هذا املكان ومن هذا املكان ويدخر 

بائع فيضطر هذا اإلنسان حينما يستغلي هذه البضاعة عنده حبيث أنه يتحكم يف السعر ويفرضه على كل شار و 

أن يروح عند جاره الثاين ، الثالث ، الرابع ، إىل آخره فال جيد البضاعة ملاذا ؟ ألن هذا خريت يف ارتكاب احملرم ؛ 

هذا خالف األول ، هذا اشرتى البضاعة من التجار أنفسهم واختزا يف خمزنه مث رفع السعر وحتكم يف رقاب 

  تكر خاطئ ؛ أما األول فليس إال تاجرا كما قلنا ؛ نعم .الناس ؛ فهذا حم

أنه ال يتكلم أثناء ذهابه للوضوء ، هل يعترب هذا شرطا بأن ال  ...لو مسحت بالنسبة للمسألة السابقة  السائل :



  يتكلم أثناء ذهابه للوضوء ؟

وف يستفيد منه الناس يف كل نعم يعترب شرطا ؛ ألنكم تعلمون أن هذا الشريط الذي يسجل اآلن هو س الشيخ :

بالد الدنيا إن شاء اهللا ، فأنتم إذا كنتم كما هو الظن بكم منتظمني يف أسئلتكم فذلك مما يشيع االستفادة من 

ولكن ما رأيكم أن تكون الفائدة األلوف املؤلفة واملاليني اململينة ؟ الشك أن ذلك تكون  ...هذا الشريط 

  ، نعم . الفائدة أعم وأبرك إن شاء اهللا

  أنت قلت يف السؤال السابق إن األفضل يبىن على صالته . السائل :

  ما قلت األفضل ، األرجح ، األرجح نعم؛ ألنه فرق بني األفضل وبني األرجح نعم . الشيخ :

من املعلوم أن من شروط الصالة التوجه حنو القبلة ؛ فهذا الذي يذهب إىل الوضوء أال ينحرف عن  السائل :

  ؟ القبلة

  . ...إذا كان مضطرا ينحرف وإذا كان غري مضطر فال ينحرف ، أي  الشيخ :

  يعين صالته مع احنرافه مقبولة ؟ السائل :

  كيف ال ، أال تتصور معي صالة يصليها املصلي غري مستقبل القبلة ؟  الشيخ :

  . ... السائل :

  قل بلى . الشيخ :

  ال جيوز له أن ينحرف عن القبلة . السائل :

  ال ، وعن علم أيضا وعن علم أيضا كيف ال ، تصور يا أخي رجل يقاتل عدوا فهل نشرتط له .. يخ :الش

  . ...هذه الظروف  السائل :

يا أخي أنا أعرف أنك تريد تقول غري ؛ لكن أنت ما استحضرت هذا الغري ملا أجبت جبواب قاصر وهو  الشيخ :

ويقاتل من هنا ؛ املهم أنت وإال مؤاخذة اآلن تتمسك  قولك عامدا ، قل عامدا يعرف أن القبلة من هاهنا

بالعمومات والتمسك بالعمومات هو أمر واجب ولكن ليس ذلك باألمر املضطرد فقها ، ذلك أن النص العام إذا 

دخله ختصيص مل جيز تعطيل النص اخلاص من أجل النص العام كما أنه ال جيوز تعطيل النص العام بدون نص 

  خاص .

  أي نص العام ؟ السائل :

  ما ذكرته لك احلديث آنفا ، ما كنت معنا ؟ الشيخ :

  االحنراف عن القبلة ولكن احلديث غري واضح فيه أنه احنرف عن القبلة وتوضأ ؟ السائل :



إذا أنت كان األوىل بك أن تسأل هذا السؤال األخري أن تقول احلديث غري واضح ، اآلن أنت تصور  الشيخ :

  ، وتصور بيوت الرسول وأزواجه إىل أي جهة كانوا يف القبلة أم يف الشرق ؟ معي املسجد النبوي

  يف الشرق . السائل :

  وإال انت غري متصور ؟ طيب ، إذن الرسول احنرف عن القبلة ؟ الشيخ :

  الشك . السائل :

وف ضيقة جدا احنرف عن القبلة وخاصة ملا بده يغتسل يا أخي يعين هذا ال ميكن أن نتصور إال يف ظر  الشيخ :

  جدا قلما يتمكن من حتقيق األمر هذا وهو أن ال ينحرف عن االستقبال ، نعم .

  اهللا جيزيكم اخلري السائل :

  وإياك الشيخ :

  إضافة لو تكلم ؟ السائل :

  ما جيوز أن يتكلم . الشيخ :

  لو تكلم مع أهله ؟ السائل :

فاق يبطلها إال الكالم املتعلق بإصالح الصالة ، مفهوم ما جيوز ، الكالم يف الصالة كما هو معلوم باالت الشيخ :

  هذا االستثناء ؟

  مفهوم . السائل :

  أنا أسألك مفهوم هذا االستثناء  الشيخ :

  مفهوم . السائل :

  مسلم به ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

ه إال إذا جاء نص طيب إذن الكالم أرجعنا للقاعدة السابقة النص العام جيب إعماله وال جيوز إهدار  الشيخ :

خاص فنهدر منه ما خيصصه هذا النص اخلاص أي ذاك اجلزء ؛ فاآلن حنن قلنا النص العام ، الكالم يبطل 

الصالة وهذا طبعا يف عليه حديث يف صحيح البخاري ؛ لكن ليس كل كالم إذا كان الكالم يتعلق بإصالح 

الذي انصرف ليتوضأ أو ليغتسل رأى زوجته وقال  الصالة فهو ال يبطلها بدليل حديث ذي اليدين ؛ فهذا الرجل

هلا ما عم تساوي يا بنت احلالل ؟ هنا بطلت صالته ؛ ألن هذا الكالم ليس له عالقة بإصالح صالته هو ؛ أما 

لو أن اإلمام سلم على رأس ثالث ركعات وهي رباعية أو على رأس ثالث ركعات وهي ثنائية فقال له بعض 



م تصلي العشاء لكن صليت ثالث ركعات التفت هكذا إىل اجلماعة وقال هلم صحيح ما املصلني يا فالن أنت ع

( إن هذه حينما قال يف حديث معاوية ابن احلكم السلمي  ...يقول صاحبكم ؟ قالوا نعم ها ، قام وكرب 

  . الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وقراءة قرآن )

  أحد اإلخوة يسأل عن السؤال السابق هل للربح نسبة يف اإلسالم ؟ :السائل 

مل يأت يف السنة حتديد الربح يف أي بضاعة ، وذلك من كمال اإلسالم ألن بضاعة ما الواقع يفرض أن  الشيخ :

يوم يكون الربح قليال ، ملاذا ؟ ألن الصرف من هذه البضاعة كثري مثل السكر والرز والطحني وحنو ذلك ، كل 

الناس يشرتون منه أطنان ؛ لكن هناك أشياء ال يباع منها رمبا يف الشهر إال قطعة أو قطعتني إىل آخره ؛ فليس 

من احلكمة أن يوضع ربح هلذه املادة ، كذلك الربح للمادة األوىل ؛ لكن كل ما يقال يف مثل هذا السؤال أنه ال 

الذي يطلبه منه كما يقول بعض الناس من التجار يسموم  جيوز للبائع أن يغرر بالشاري وأن يومهه بأن الربح

عندنا يف سوريا باجلمباز ، ما أدري واهللا ماذا أنتم تسمونه ؟ يعين لتات يكذب يقول أنت رأس املال ما دفعت ، 

رأس املال ما دفعت ، وهو كذاب ؛ فهذا األسلوب ال جيوز ؛ أما هو يعلم مثال أن رأس املال مائة فيطلب مائة 

وعشرة ويطلب مائة وعشرين لكنه ال يغرر بالشاري وال يقول ها غريك دفع أكثر من هذا وما بعت، كلمات كثرية 

ومعروفة ؛ فله أن يربح ما يشاء ألنه إن كان طماعا فسينكشف ، سينكشف حينما يأيت الزبون عنده ، أول مرة 

ويأخذ منه سعرا أكثر من غريه ، وحينئذ ستكسد  ثاين مرة فالبد فيما بعد أنه يتبني بأنه كان يتحكم فيه بالسعر

  بضاعته ؛ ألن طبيعة الناس أن يقبلوا على الشراء من التاجر الذي يبيع بأرخص األمثان ؛ نعم .

أحد اإلخوة يقول هل يصح االستدالل حبديث ذي يدين على جواز إصالح الصالة ، إذا تذكرنا أن  السائل :

ان عصر تشريع وأن ذا اليدين سأل مستفسرا غري عامل حقيقة انتهاء الصالة عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم ك

  وأن هذا احلديث حيمل على اجلهل باحلكم ؟

هذا كالم غري مستقيم إطالقا ، إن املسألة ليست متعلقة بذي اليدين فحسب ؛ بل هي متعلقة به مث  الشيخ :

؟ فسؤال الرسول كالم ، هب أن ذوا  ا اليدين )( أصدق ذو بنبيه عليه السالم الذي سأل الصحابة بقوله : 

اليدين كان جاهال فنحن نفرتض أن الرسول عليه السالم ال يقر اجلاهل على جهله بل ينبهه ، ومل يكن شيئا من 

ذلك يف هذه القصة على العكس من ذلك أنه سايره حينما قال ملن حوله أصدق ذوا اليدين ؟ قالوا نعم ؛ 

قضية انتهى أمرها ألن الزمن كان زمن تشريع فنحن نقول هل بعد ذلك جاء تشريع يبني  ولذلك فالقول بأن هذه

أن هذه القضية إذا تكررت فال جيوز أخذ احلكم منها ألا قد نسخت مل يأت شيء من ذلك إطالقا يضاف 

تي الخطأ ( إن اهللا وضع عن أمإىل ذلك النصوص العامة اليت تقول بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : 



األصل يف كل ما خيطيء فيه املسلم أال مؤاخذة عليه إال بدليل يضطرنا إىل أن  والنسيان وما استكرهوا عليه )

نقول هذا الدليل جيعل القاعدة العامة يستثىن منها كذا وكذا ، مثال رجل أكل يف رمضان أو شرب فكلكم يعلم 

ال قضاء عليه  أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه اهللا وسقاه ) ( من ( إنما أطعمه اهللا وسقاه )قوله عليه السالم 

لكن  ( إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان )وال كفارة ، ملاذا ؟ ألنه نسي ، وهذا تفصيل للحديث السابق 

هذه قاعدة ليست مضطردة ، فرب رجل يصلي صالة بعد أن ينتهي من الصالة يتبني أنه كان على غري طهارة ، 

 وضوء هنا خيتلف احلكم عن احلالة السابقة حالة البناء ، بل رب رجل توضأ للصالة مث انكشف له على غري

بطريقة أو بأخرى أن وضوءه كان ناقصا ، كان باطال ؛ فحينئذ صالته بالتايل باطلة كما جاء يف احلديث 

، فقال له ارجع  ( أن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم رأى يوما على ظهر قدم أحدهم لمعةالصحيح 

هذا أوخذ ، إذا هذا حكم يستثىن من القاعدة ؛ باختصار إذا كان هناك  فأحسن وضوءك وأعد صالتك )

قاعدة وهلا مستثنيات جنمع بني إعماهلا يف غري املستثنيات وال نعملها يف املستثنيات ، هكذا الفقه فيما يتعلق 

ام على عمومه إال فيما أستثين بنص شرعي فحينئذ نقول بالنصوص اخلاصة مع النصوص العامة ، يبقى النص الع

  هذا النص العام خمصص ذا النص اخلاص ؛ هكذا نقول فيما يتعلق ذا السؤال . نعم .

ما حكم الشرع يف العقاب البدين الذي ميارسه املربون أي معلموا املدارس وذلك من أجل تقومي سلوك  السائل :

  الطالب ؟

ون ذلك فيما جاء به الشرع وجيتنبون ذلك فيما مل يأت به الشرع حيث إم يضربون األوالد ليتهم يفعل الشيخ :

على تركهم الصالة بل على العكس من ذلك يعاقب املعلم ألنه ضرب الولد ولو كان تاركا للصالة ، ال نرى حنن 

وضوع الضرب يف الواقع نستطيع أن تستعمل وسيلة الضرب كمبدأ عام للرتبية ألن الرتبية ال تقوم على الشدة ، وم

( مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وأهم أن جنعله كأمر خاص ؛ لقوله عليه السالم : 

فال جيوز للوالد وله من السلطة على ولده ما ليس للمعلم من السلطة  أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع )

( مروا أوالدكم بالصالة ض النصوص الشرعية منها ما حنن يف صدده : على تلميذه ، وذلك أمر واضح يف بع

فهل جيوز ضرب الولد الذي بلغ السابعة والثامنة والتاسعة وهو ال يصلي ؟ اجلواب ال ، هل  وهم أبناء سبع )

  جيوز ضربه لغري ذلك مما هو دون الصالة ؟ اجلواب كال ، وليس ال ، بل كال .


